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Избрани есеи

Apocalypsа Balcanicа

Првата средба со Алеш Дебељак се случи некаде во декември
2000-та, кога тој за „Блесок – литература и други уметности“
испрати неколку свои есеи. Овие текстови за мене беа значајни
по неколку нешта. Најпрвин, ми покажаа дека пофалбите за Дебе-
љак не биле претерани: есеите беа крајно прецизно и суптилно
напишани, поентите беа на место, а тонот со кој беа интонирани
кај мене предизвика голем интерес. Во „Блесок“ бр. 18 (јануари
2001) ги објавивме есеите „Европа, Америка и Атлантскиот мост“
( 13) и „Предупредувачката нужност на државните ритуали“
( 18). Значајно за овие два есеи е што поттикнуваат две, само
на прв поглед, сопоставени дебати: американските наспроти ев-
ропските културни вредности, од една, и степенот на воздигнува-
ње/отфрлање на државата, од друга страна. Дебељак во обата
есеи поларно ги спротиставува вредното/безвредното и потреб-
ното/непотребното и поттикнува на дообмислување на идните
чекори, како на Европејците, така и на граѓаните на една држава.
Понатаму, во оваа книга следува и есејот „Во потрага по архетип:
мојот роден град во транзиција“ ( 23), со што се стигнува до
најниската точка на спиралното опишување и доживување на све-
тот: континент–држава-град.

Најголемите пофалби за некој од есеите на Алеш Дебељак ги
чув за неговата книга „Залез на идолите“ ( 35). Е-пораките во
врска со книгата кружеа по Мрежата уште многу години откако
книгата беше објавена. Неа ми ја подари Алеш кога се сретнавме
во Сараево, во септември 2001 година. Бевме учесници на една
меѓународна книжевна конференција, денот најчесто го минувавме
во Buybook, зборувајќи за rock’n’roll, често за Azra, екс-Ју држави-
те и поезијата. „Идолите“ ги донесов дома заедно со уште неколку
десетици килограми книги. Иако мала по обем, за мене ова е
голема книга. Не можам да кажам дека не жалам по многу од
погодностите што поранешната држава мене лично ми ги нудеше:



Алеш Дебељак

8

од школувањето до патувањата без виза; од лесно достапните
книги до можноста да преспијам каде и да е во рамките на нејзи-
ните граници, па макар тоа било и под некое крајпатно дрво во
лошиот ден на автостоперот; од силната и креативна музичка
сцена до евтиното а добро вино, итн, итн...

Оваа книга, на прв поглед, им е наменета на оние коишто
сакаат да разберат како се распадна Југославија. Дури и самата
посвета, наменета за неговата сопруга, го кажува тоа. Сепак, „За-
лез на идолите“ е еден од најголемите споменици на распаданатата
држава: Алеш ги опишува своите патувања низ сите нејзини дело-
ви, филигрански потенцирајќи ги нивните специфичности, разлики
и блискости. И, на крајот, но не помалку важно (воопшто не!),
Алеш зборува за националистичките ламји коишто запалија многу
градови и стотици илјади луѓе претворија во бегалци, расштркани
низ светот. Објавена во јуни 1994, „Залез на идолите“ е книга
којашто опоменува за Вуковар, Сараево, и за она што понатаму
ќе следи доколку не се сопре дивеечкиот национализам. Гласот
на интелектуалецот беше слушнат (овој есеј до крајот на 1995
година беше преведен на десет јазици) но трагедијата продолжи...

Арс поетика ( 69) е делот којшто се надоврзува на страда-
њата на поранешна Југославија, но задира многу полично кон
самиот автор. Во „Прослава на невозможното“ ( 71) поетот Де-
бељак навистина го прославува она што на повеќето писатели им
е тешко да го остварат: потполна посветеност на поезијата, сосре-
доточеност на деталите коишто се вградуваат во силна и цврста
идеја*, додека во „Несоницата и поезијата на сведоштвото“ ( 78)
Алеш му оддава признание на еден од неодминливите двигатели
на словенечката современа поезија, Борис А. Новак. Иако есејот
на Дебељак може да делува како пригоден текст, во него се
провлечени размислите на авторот: како за општественото опкру-
жување и делување, така и за поезијата.

* – Со поезијата на мојот другар Алеш можете да се сретнете во
првиот том од овие „Избрани дела“.
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Овој мој текст не би бил ништо повеќе од пригоден доколку
не ви раскажам дел од нашата приказна. По интензивната пре-
писка во 2001-та, Алеш и јас почнавме да арчиме многу пари на
телефонски сметки. Кога едно попладне го добив дискот на Boris
Kovač & Ladaaba Orchest “The Last Balkan Tango – An Apocalyptic
Dance Party”, толку убаво се запив и се занесов што му го пуштав
на Алеш по телефон. Оваа музика е сè она за што тој пишува:
измешани нешта коишто заедно функционираат како да се наме-
нети едни за други; балкански веселби и тажачки; голем сад за
салата во којшто сите сме загубени а сепак некои од нас успеваат
да останат свои. Овој вџашувачки добар албум е сето она што
можевме да бидеме доколку живеевме на некое посреќно место.
Ќе бевме повеќе среќни, повеќе весели, и – секако, повеќе ме-
ланхолични и тажни. Од друга страна, дали сигурно ќе го на-
пишевме она што го напишавме? Дали тоа ќе беше добро колку
што е сега? Дали воопшто ќе пишувавме, во тоа некое посреќно
место? Дали јас би пуштал некому музика по телефон, на разда-
лечина од 1000 и кусур километри, без оглед на астрономските
суми за тоа задоволство? Најверојатно не. Најверојатно затоа и
албумот за мене е толку добар. Најверојатно затоа и толку ме
допираат есеите на Алеш: затоа што живеам овде каде што жи-
веам, во ова време во коешто живеам, а поубавиот, подобриот и
така натаму по-живот може да биде овде ако се потрудам нешто
да сторам за да го поправам. Токму тоа се обидува Алеш да го
стори, и на книжевен план тоа го прави крајно успешно. Затоа и
вториот дел од оваа книга есеи на македонски јазик се однесува
токму на местата каде што сме, во времето во коешто сме: од
државата, преку Балканот, до Европа. Попрецизно: од авторот,
преку читателот, до едно подобро утре. Многумина од нас можат
да стигнат таму. Па ако треба и танцувајќи го „Последното бал-
канско танго“ на Ковач и дружината.

Игор Исаковски
2 мај 2004, Скопје
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ЕВРОПА, АМЕРИКА И АТЛАНТСКИОТ МОСТ

Кога Вим Вендерс, извонредниот германски режисер, се вра-
тил на европскиот континент по неколкугодишно живеење во Аме-
рика, бил обземен со нејасната, но сепак постојано присутна убе-
деност во суштинската разлика помеѓу европската и американската
forma mentis. Враќањето на Вим Вендерс, наспроти давењето на
неговиот колега режисер Вокер Шлендорф во индустрискиот лави-
ринт на Холивуд, ги покажува неговите лични, и, пред сè, неговите
уметнички склоности. Ништо чудно. Прекрасните филмски меди-
тации на Вендерс, во коишто тој трага по откривањето на некој
вид егзистенцијално значење во добата на електронските слики,
се претставници на еден засебен дел од европскиот културен пеј-
заж повеќе од дваесет години. Како и да е, Вим Вендерс ги снима
своите филмови за својата сопствена продуцентска куќа “Road
Movies”, при што и самото име ја открива инспирираноста од Амери-
ка. Ако се погледне во суштината на филмовите, собраните дела
на Вендерс потекнуваат од едно радикално движење коешто за-
почнало во Минхен и е познато како „нов германски филм“. Де-
нес, за жал, малку кој се сеќава на ова движење.

И, тоа е разбирливо. Живееме во еден историски момент кој-
што изискува само учество во „постојаното сега“ (perpetual now).
Опседнатоста со сегашноста е, на крајот на краиштата, главната
сила којашто го придвижува крупниот капитализам и самиот аме-
рикански менталитет. Да се поседува, да се има сè, да се има сè
денес: ова е императивот на земјата каде што историјата има
многу мало значење. Соединетите Американски Држави се соз-
дадени врз основа на бегство од историјата и врз негување на
предрасуди. Иселеничкото искуство коешто го дефинира американ-
скиот живот е искуство на индивидуи присилени да ја одржуваат
дистанцата помеѓу вчерашниот ритуал, одреден од архетипска
формула, од една, и денешното ветување за среќа, слободно
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достапна секому затоа што среќата постојано надоаѓа, од друга
страна. Американската култура сè уште е дефинирана според пара-
доксот којшто Алексис Токвил толку елоквентно го опишал уште
пред век и половина. Демократијата и меркантилизмот навестуваат
дека секој што е доволно богат може да си ги дозволи луксузите
на аристократијата; но, сепак, никој не може да биде крал.

Наместо да ја имаат тежината на историјата и капитал во
сина крв, Американците, коишто дефинитивно не се запознаени
со аристократската традиција, успешно создале хиерархија на фи-
нансискиот капитал. Ова пак, од друга страна, им овозможува да
контактираат со елитата чијшто социјален статус се менува со
појавувањето на скороевците, чиишто џебови се загреани од пла-
тинестите American Express кредитни картички. Во овој контекст,
не е необично што, во согласност со императивот да се биде сос-
редоточен на „постојаното сега“, културната индустрија се разви-
ла во болно убава и неодоливо привлечна земја, во којашто жи-
веев пола деценија, се здобив со академска титула, објавив не-
колку книги... Тоа, исто така, е земјата од каде што потекнува
мојата сопруга и, на крајот, во таа земја јас го пишувам овој текст.
Митологијата на животот “made in America”, широко поддржана
од добро промовираните филмови, книги, слики и ТВ серии коишто
ги гледа мнозинството на планетава, ефикасно го раширила вли-
јанието на „постојаното сега“ во сите делови на светот. Ова е
изведено – мора да се признае – на еден многу атрактивен начин.
Што е главното обележје на оваа митологија? Слободата, модер-
низмот, демократијата, можноста животот или кариерата да се
започне одново, неограничени можности за иновативните и храбри
духови. Оваа митологија, сепак, нам ни е достапна само преку
нештата за конзумирање.

Логиката на пазарот, каде што продуктот, за да биде успешно
продаден треба да поседува естетски вредности, е потполно ис-
кривоколчена. Денес, тоа ја одредува сета „природна“ глобална
логика. Во транс-Атлантскиот дијалог, многу европски автори го
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отфрлиле овој товар на пазарните сили со цврста убеденост. Таков
стереотипен одговор на културната Европа кон американската
доминација, сепак, неволно ме потсетува на одговорот на инте-
лектуалците од земјите на поранешниот Варшавски пакт кон де-
мократиите коишто бликнаа по 1989 – годината на чудата. Сега,
тие се навредени и маргинализирани. Нивните довчерашни диси-
дентски критики коишто се залагаа за лично достоинство и ризик
во името на слободата, денес се недоволно вредни. Во растечките
демократии, на коишто овие интелектуалци така несебично им
помогнаа да се создадат, страсната желба за политичка слобода
претпоставува и една друга, според мое мислење непривлечна и
малку почитувана слобода. Тоа претпоставува една не толку лесна
слобода, во којашто книгите не ги чита многубројна публика, наши-
те политички идеи не се сфатени сериозно а нашите морални и
естетски вредности повеќе никој сериозно не ги разгледува. Како
што источноевропските интелектуалци и уметници станаа беспо-
мошни „прекрасни губитници“ по поразот на комунизмот, така и
Европа – како персонификација на богата културна ерудиција –
денес, повеќе од кога и да е, се чини беспомошна и збунета.
Соочени со грандиозната комерцијализација на светот, раководен
од одлично обучената американска трговија, европските „навики
на срцето“ колабираат под товарот на она што често се одредува
како американски „културен колонијализам“.

Во исто време, сепак, тешко е да се тврди дека Америка само
зема од Европа (ерудиција, жанрови и форми на уметничкото
изразување, манири, итн.). Во предвид треба да се земе и фактот
дека и Америка на Европа $ дала многу нешта. Американскиот
прагматизам, пред сè, е ослободувачко чувство. Тој придонел кон
ширењето на космополитскиот дух, којшто, во суштина, е слеп за
нечии етнички, лингвистички и религиозни идентитети. Амери-
канскиот начин на функционирање е, по добро или по лошо, на
широко признат во мудроста да се мешаат различни традиции и
при тоа да се создаде една потполно нова. Во рамките на оваа
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атмосфера, европските земји не можат едноставно да продолжат
да уживаат во нивниот дефанзивен, често и нарцистички и невку-
сен провинциски живот под нискиот свод на домашното небо.
Всушност, може да се каже дека високо оценуваната, иако ретко
кога дефинирана, специфична дистинкција на Европа често значи
и претекст за предрасуди, во согласност со што „европеизмот“
автоматски би требало да означува културна супериорност.

Таква едноставна хиерархија на креативно силни Европејци,
од една, и културно инфериорни но финансиски посилни Американ-
ци, од друга страна, не може да се застапува по Втората светска
војна. Во педесеттите, победничката и самоуверена Америка, со
систематскиот извоз на апстрактен експресионизам, дизајн, џез и
разновидна забава, беше не само воена, економска и политичка
супер сила, туку стана и културно важна. Оттогаш, Атлантикот не
претставува само океан на поделба: неговите води учествуваат
во ритуалот на зајакнување на интеграцијата и навиките за взаем-
но збогатување. Од оваа посебна гледна точка, може да се зборува
за „Атлантски мост“. Често застоена, нарцистички и со бескорисни
удирања в гради за минатите почести, понекогаш ограничената
европска свест, преку овој мост продолжително прима постојан
наплив од зајакнувачки еликсир, голем ентузијазам и просветлу-
вање на телото и духот.

Америка во своите најдобри моменти на Европа $ носи слобода
којашто потекнува токму од тој медитативен, интроспективен и
психолошки фокус којшто многу пати предизвикувал парализа, и
покрај врвните дострели во европската уметничка традиција.
Цврсто сум убеден дека Атлантскиот мост овозможува сообраќај
во две насоки, ако веќе не го прави тој тек пожелен. Индиви-
дуалните авторски креативни импулси – иако критично се соочува-
ат со различни симболички светови – можат само да ползуваат од
взаемното оплодување. Овој тип на сопоставување и премин сепак
изискува добро познавање за двата света, и за американскиот и
за европскиот. „Она што е познато не е задолжително и препознат-
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ливо“, рекол Хегел. Ова, сепак, не значи, дека европската публика
треба едноставно да биде задоволна со разводнетата масовна
култура на Америка. Наместо пасивни кукања при соочувањето
со американската превласт, Европа треба конструктивно да бара
пристап до оние плодови на американската имагинација и кри-
тичка мисла коишто не можат да се набават во некој киоск за
комерцијално новинарство или на некоја фабричка лента за про-
изводство на бестселери и холивудски сапунски опери. Овие пло-
дови постојат: треба само да ги препознаеме. Не е доволно да се
потпреме на етаблираните механизми за културна дистрибуција.
Европските издавачки куќи, весници, филмски дистрибутери, умет-
нички институти, галерии и музеи, и селективната поддршка на
одделни државни агенции, најпрвин би можеле од Америка да
научат кој е еден од основните американски митови: храброст и
инвентивност.

По неговото враќање во Европа, Вим Вендерс приспособи
една значајна американска институција (филмските награди „Ос-
кар“) според своите културни и политички потреби. Откако етабли-
раше еден вид на европски Оскар, т.е. филмската награда Феликс,
Вим Вендерс се обиде да ја поттикне европската креативна мисла.
Во исто време, тој се обиде да $ се спротистави на доминацијата
на филмскиот кич којшто потекнува од културата од којашто Вен-
дерс има исцрпено најмногу од својата уметничка инспирација.
Да му се одолее на американското комерцијално влијание на
американски начин: ова е парадоксот на европската култура на
крајот на милениумот. Овој парадокс во себе непогрешливо ги
сумира неопределените дијалектики на привлекување кон и од-
бивање на Америка, што јас потполно го прифаќам.

Превод од англиски: И.И.



Алеш Дебељак

18

ПРЕДУПРЕДУВАЧКАТА НУЖНОСТ
НА ДРЖАВНИТЕ РИТУАЛИ

Албер Ками, мојот херој чиешто дело, исто како и неговиот
живот – а ова е стандард чиешто задоволување изискува многу –
инспирира почит и восхит, во влијателниот магазин “Combat” за
ослободувањето на Париз во 1944, напиша дека бреговите на
Сена блескаа не само во светлината на ослободувањето, туку
исто така и во светлината на идната слобода.

Оваа дистинкција ми доаѓа на ум кога го набљудувам ставот
на Словенците кон нивната држава. Со нужниот степен на симпли-
фикација, луѓето во мојата држава можат да бидат сведени на
два главни идеални типа: од една страна се оние коишто покажу-
ваат отпор кон сè што мириса (или, подбро: смрди – термин којшто
претставниците на овој тип несомнено би претпочитале да го
употребат) во државата и нејзините институции, додека од другата
страна се оние коишто покажуваат разигран ентузијазам за сè
што е словенечко. Првата група, во најголем дел, се состои од
нереконструираните левичари, дежурните поплакувачи, ностал-
гичните членови на движењата за граѓанска иницијатива од осум-
десеттите години, придружните анархисти и луѓето кои одбиваат
да гледаат подлеку од сопствениот нос, сите коишто зајадливо
тврдат дека нивниот став е кулминација на „автономијата“.

Овие особеници во принцип се згрозуваат од сите државни
структури, тројната поделба на власта, механизмите на парла-
ментарната демократија, дури и од државните симболи, какви
што се знамето и армиските обележја. Изгледа дека таквиот став
беше автоматски наследен од ерата на Југославија кога државата,
којашто денес е распадната, повеќе или помалку дејствуваше како
отелотворување на комунистичкиот потлачител како и на српските
културни обичаи, со тоа што влијанието и јавната перцепција на
последниве сè повеќе се зголемуваше, колку повеќе се приближу-
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вавме кон конечното распаѓање на Југославија. Таквата длабоко
вкоренета одбојност имплицира дека овие индивидуи a priori од-
биваат – без подробностите на една критичка анализа – да го
согледаат главниот raison d’etre на државата. Тоа значи дека тие
се обидуваат да го отфрлат фактот дека државата обезбедува
поширока рамка за навиките на колективна егзистенција на нејзи-
ните граѓани. Токму апстрактното функционирање на државните
структури и нејзините институции го гарантира множеството јавни
и приватни животни стилови во рамките и под заштитата на ар-
хитектурата на колективната егзистенција. Накусо, ние сме во
позиција да ги негуваме и култивираме нашите сопствени задовол-
ства затоа што рамката на државата ја осигурува возможноста на
таквото култивирање. Државата, на крај, гарантира дека не се
сите сфери на животот подложни на политичката волја и нејзините
честопати арбитрарни изливи.

Во овој поглед принуден сум да тврдам дека логиката на
граѓанството е најважниот аспект на државата; граѓанството по
дефиниција е слепо за етничката, расната, половата и културната
диференцијација. Имено, културниот идентитет не е исто нешто со
граѓанскиот идентитет. Универзалното наследство на просветител-
ството исто така суштински ги обликува структурите на независна-
та и демократска словенечка држава којашто ги обезбедува
уставните услови за колективната егзистенција под ист покрив.

Сепак, ни луѓето од втората група не се помалку кусогледи.
Чудна комбинација од националистички џингоисти и тапоглави
патриоти кои ја признаваат конзервативната формула „ова е моја
земја, без оглед дали е во право или греши“ за единствена валидна
платформа за јавно дејствување, писатели кои ѕурат во папокот
престрашени од среќавањето на што и да било кое може на нека-
ков начин да се смета за различно (на пр. „Европа“, не-домородни
словенечки граѓани, други национални традиции и достигања, и
особено, глобалното село, да наведеме само неколку примери за
националистичкото одмаздољубие). Оваа група одлучно ја поис-
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товетува словенечката држава со словенечката култура. Лути по-
ради забелешката којашто јас (и други одвратни практикувачи на
сферата на критичкиот дискурс) честопати јавно ја изнесувам,
дека словенечкиот национален армиски симбол повеќе наликува
на извидничка значка одошто на занимливо и симболички кохерен-
тно хералдичко средство, тие без двоумење покренуваат милитан-
тна опозиција против секој којшто се осмелува да поткрепи некое
мислење различно од нивното.

Националистите, сето она што се однесува на словенечката
држава – било да е тоа знамето, корупцијата на носителите на
политички должности, чувствителното одвојување на црквата и
државата, а понекогаш дури и еднаквоста пред законот – го перци-
пираат како да е едно и исто. Сите државни гестови стануваат
подеднакво црни во мрачното слепило на некритичката љубов.
Гласовите од оваа група како да мрморат „или сакај ја или да те
нема одовде“.

Ниедна крајност не $ е блиска на мојата сопствена јавна
философија. Сфаќам дека поентата на ослободувањето коешто
словенечките граѓани со неочекуван успех го здобија во летото
1991 секогаш треба да ја носиме во срцето доколку сакаме да
бидеме достојни на целите на тоа ослободување – т.е. самата
слобода. Ослободувањето тука треба да биде согледано првен-
ствено како концепт на преминот, единечно остварување од ви-
тална важност за воспоставување на условите неопходни за да ја
породат слободата. Овие услови мораат да се воспоставуваат одно-
во и одново, секој ден. Слободата е посуштествена од ослободу-
вањето. Според идеалистичките заложби на Ками, тоа е држава
во којашто „не е важно да се бориме за моќта, туку за правдата;
не за политиката, туку за етиката; не за превласта на државата,
туку за нејзиниот благороден карактер“.

Клучното значење на „секојдневниот плебисцит“ за слободата
се состои во изразувањето на волјата за архитектура на колек-
тивната егзистенција во којашто секој може да ја бара сопствената
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среќа. Слободата не може да биде слобода на индивидуата до-
колку не се прошири во слобода на колективот. Среќата, којашто
ја разбирам само како метафора за целосното исполнување на
потенцијалите на индивидуата, најпосле, е единственото нешто
коешто расте доколку е споделено со другите. Националните
празници се една можност за да се сфати колку длабоко – сакале
или не – сме вплеткани во дијалектиката на индивидуалниот граѓа-
нин и колективното тело со неговите навики и обичаи. Искрено,
јас не согледувам никаква посебно убедлива причина tout court
да ја изложуваме на потсмев почитта којашто може да биде пока-
жана кон ритуалите (како знамињата на куќите, јавните празници,
химните, уличните прослави итн.) со коишто нашата млада држа-
ва се обидува да ја одржи јавната свест за некои важни настани
на ист начин како што тоа го прават и сите други држави. Низ
различни ритуали државата тврди дека таа не е создадена вчера
(иако, во случајот на независна Словенија, навистина е) и за себе
ги бара почитта и вредноста кои инаку им се припишуваат на
оние приказни кои ја збогатуваат, ако не и кои и даваат значење,
на нашата колективна егзистенција. Ниедна држава, вклучител-
но модерната словенечка држава која израсна од урнатините на
комунизмот и поширокото заедничко искуство на животот во Јуж-
нословенската федерација, не може да егзистира без псевдо-
митските приказни за нејзините сопствени почетоци, без ритуалот
на пренесување на свеста за таа припадност, којашто се предава
„од поколение на поколение“, и без одржување на граѓанските
здруженија во кои барањето за остварување на правата оди рака
под рака со одговорноста и зрелоста.

Друго прашање е како се одржува оваа приврзаност. Тоа е
работа на политички преговарања, како и на соочување на раз-
лични погледи за светот. Тоа е нормално. Една таква приказна
постојано е тема а честопати и происход на јавните „преговарања“
коишто се однесуваат на смислата на колективната егзистенција.
Сепак, никакви камени плочи не го носат пророштвото за тоа
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дека оваа словенечка држава ќе трае вечно. Уште повеќе, која и
да било биографска историја на некои од старите Словенци, ро-
дени на почетокот на столетиево што изминува, сосем веројатно
би ја открила потребата од барем четири различни пасоши и чети-
ри различни држави во текот на еден единствен живот. Сепак,
доколку ние самите не веруваме во сопствената држава, тогаш
не можеме да се надеваме дека другите субјекти на меѓународната
сцена ќе нè третираат сериозно. Доколку самите не сфатиме колку
се нужни државните ритуали за воспоставувањето на граѓанската
самодоверба, и доколку веруваме дека тие се само нужно зло
(како што некогаш беше и социјалистичкото самоуправување),
тогаш имаме малку надеж дека на нашата држава ќе $ биде укажа-
на почит од другите, откако $ беше укажано толку малку од нас
самите.

Лично не сум заинтересиран ниту за првата група којашто
сака права без обврски и одговорности, ниту, пак, за групата фана-
тични националисти којашто – во името на одговорноста – лесно
би ја жртвувала заштитата на правата којашто мора да се бара од
државата. Наместо тоа, претпочитам тивко да си ја свиркам ме-
лодијата на американскиот протестирачки кантавтор Вуди Гатри,
којшто му одговори на десничарскиот патриотизам на неговата
земја и во неговото време со песната: „Оваа земја е моја земја,
оваа земја е ваша земја, оваа земја беше создадена за вас и за
мене“. Сугерирајќи колектив – т.е. „ваша“ и „моја“ егзистенција –
Гатри совршено јасно покажа дека секоја единка мора, со еден
дел од своето суштествување, исто така да стреми кон колективна
егзистенција. Од оваа перспектива, станува, се надевам, јасно,
дека и стереотипското отфрлање на државата и нејзиното слепо
воздигнување се бедно несоодветни. Иако, признавам, се мошне
удобни.

Превод од англиски: Ана Димишковска Трајаноска
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